
Kedves Versenyzők! 

 

Egy kicsit hosszabb értékelést szeretnék írni a 2019. március 24-én, a Népligetben megtartott 

Gémes parkverseny tájékozódási túraversenyről. 

 

Először is egy kis statisztika: 

 

Gémes parkverseny 2019 

kategória alapfok családi 
középfok 

A csoport 

középfok 

B csoport 

BTSSZ 

túravezető 

hallgatók 

csapatok száma 6 17 10 21 35 

versenyzők 

száma 
21 fő 56 fő 18 fő 53 fő 35 fő 

 

Összesen 89 csapat indult és 183 versenyző. 

 

Mindenekelőtt óriási köszönet, hogy ekkora létszámban vettetek részt a Gémes Parkversenyen.  

Ekkora érdeklődésre olyan szinten nem számítottunk, hogy 10 órára az összes versenyutasítás 

és térkép elfogyott. Úgy kellett megvárni az első célba érkezőket, hogy vissza tudjuk kérni a 

térképeket és a menetutasításokat. Tényleg nagyon sajnálom, hogy sok csapatot 

megvárakoztattunk a rajtban. Mentségünkre csak az szolgál, hogy ekkora érdeklődésre tényleg 

nem számítottunk. A verseny része volt a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az 

Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak is.  

 

 Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Országos Középfokú Tájékozódási 

Túrabajnokság 

Középfokú bajnokság 

A csoport 
8 csapat 8 csapat 

Középfokú bajnokság 

B csoport 
17 csapat 17 csapat 

családi bajnokság  12 csapat 12 csapat 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában ketten vettünk részt: Lehoczki Zoltána és én. 

Igazából fennakadás a rajtban nem amiatt volt, hogy kevesen lettünk volna, hanem amiatt, hogy 

10 órára már minden elfogyott. 

 

Szombaton 120 darab bója került kirakásra. Ez 8 órámba került. Vasárnap reggel a verseny 

előtt még végig szaladtam a pályán és 5 ellenőrző pontot kellett újra kiraknom, mert reggelre 

eltűntek. A verseny alatt is szép lassan fogyatkoztak a bóják. Az eredmény táblázatból is 

látjátok, hogy több ellenőrző pont és feladat is ki lett szedve a versenyből. Ha nem ismernétek a 

Gémes Parkversenyen kirakott ellenőrző pontok számát, akkor mondhatnám azt is, hogy azért 

raktam ki 40 ellenőrző pontot és 20 feladatot, hogy maradjon még valami belőle a verseny 

végére. Amin meglepődtem, hogy voltak olyan ellenőrző pontok, mint például a 38. Ott 4 db 

bója volt kirakva. Ebből kettőt leszedtek, kettőt ott hagytak. Én a mindent vagy semmit híve 



vagy ezért sem értettem ezt a kontraszelekciót. Szerencsére épp a jó bóját hagyták meg a 

helyén, így nem kellett kivenni a versenyből a 38. ellenőrző pontot. Úgy látszik a Népliget már 

csak ilyen, ami nincs lebetonozva azt viszik. 

 

Az időjárásra semmi panasz nem lehet. 2019 első igazán szép, kellemes kiránduló ideje volt. 

Talán ezért is jöttetek el a versenyre ilyen sokan. 

 

A versenyen egyetlen pálya volt és valamennyi csapat azon versenyzett. A verseny után 

minden induló egy nápolyi szeletet kapott.  

 

Az eredmény táblázathoz annyi megjegyzésem lenne, hogy rózsaszín háttérrel jelöltem azokat 

az ellenőrző pontokat, ahol tévesztő bóját fogtatok. Tévesztő bója esetén a megszerezhető pont 

felét kaptátok. A 0 pont és a zöld háttér szín jelentette, hogy kihagytátok azt az ellenőrző 

pontot. 

Mivel a bóják és zsírkréták eltűntek, ezért a következő ellenőrző pontok és feladatok lettek 

kiszedve a versenyből: 7, 37, F16, F17. A verseny vége felé tűnt el a 2. ellenőrző pont és az 

F18a feladat jó bójája. 

És akkor néhány szót azokról az ellenőrző pontokról, melyeket többen is rontottátok. 

 

5. ellenőrző pont: Itt azt kellett észrevenni, hogy a jó bója nem olyan jellegfán volt, ami 

méretével kiemelkedett a többi fa közül, hanem azért volt jellegfa, mivel fenyőfa volt. Nem a 

mérete, hanem a jellege miatt volt jellegzetes. Egyébként a tévesztő bójája a térképen is jelzett 

jellegfán volt. A tévesztő bója az alsó piros nyílnál lévő jellegfánál volt. 

 

 

13. ellenőrző pont: Itt két fa közül kellett és lehetett választani, mivel fizikálisan sem volt 

több. Én három helyről is bemértem, hogy a két fa közül melyik van ábrázolva a térképen. Lásd 

piros nyilak. A kék X egy tűzcsap volt, a fekete X pedig egy fém tartály, ami tele volt 

szeméttel. A csővezeték törésvonala is jól beazonosítható volt. Onnan is lehetett mérni. 

Plusz a térképen a keresett fa zöld ponttal van jelölve és nem zöld karikával. A térképen a zöld 

pont a bokrokat jelöli, míg a zöld karika a jellegfákat. A két fa közül az egyik elég bokros is 

volt. A másik fa körül semmi bokorszerűség nem látszott. Így a két fa közül a délebbinél kellett 

igazolni, ami körül bokor is volt. Szóval több helyről is be lehetett mérni ezt az ellenőrző 

pontot. 



 

10. ellenőrző pont: Ez az ellenőrző pont kapcsolódik az előző magyarázathoz. Itt is zöld 

ponttal a bokor volt jelölve. A közel s távol ez az egyetlen bokor volt. Így ennél az egyetlen 

bokornál kellett igazolni. 

 

14. ellenőrző pont: Ezt a jellegfát három helyről is be lehetett mérni. Lásd piros nyilak. A két 

fa közül a délebbi fa volt a térképen jelölve. 

 

15. ellenőrző pont: Ez az ellenőrző pont a térkép alapján egy domb tetején kellett, hogy 

legyen. És ott is volt. A tévesztő bójája nem dombon volt. 

16. ellenőrző pont: A 15 és 16. ellenőrző pontok között lévő dombon is volt egy tévesztő bója. 

17. ellenőrző pont A 17. ellenőrző pontot a nyíllal jelölt villanyoszloptól (fekete x) illetve a 

16. ellenőrző ponttól lehetett bemérni. Ha megnézitek a térképet és összekötitek a 16. ellenőrző 

pontot a 18. ellenőrző ponttal, akkor épp egyvonalban van a keresett dombbal. Azaz, ha a 16. 

ellenőrző pontból ránéztetek a 18. ellenőrző pontnál lévő jellegfára, akkor eldönthető volt, 

hogy melyik domb van egyvonalban a 16-18 ellenőrző pontokkal.  



 

18. ellenőrző pont: A jellegfa az 1. nyíllal jelölt út túloldalán volt, a 2. piros nyíllal jelölt domb 

mellett. A tévesztő bója helyét a kék nyíl mutatja. A 2. piros nyíllal jelölt dombtól már túl 

messze. 

 

20. ellenőrző pont: Itt 3 bója is volt. Két bója nagyon közel volt egymáshoz és volt egy 

távolabbi bója is. A távolabbi bóját ki lehetett zárni, ha a piros nyilakkal jelölt jellegfától és a 

villanyoszloptól távolságot mértetek. A két közeli bója esetében pedig azt kellett észrevenni, 

hogy a sziklaszerű betonlap az egy kút fedele volt. Azaz a térképi jele fekete X vagy kék karika 

lett volna. Ilyen kút fedőlappal többel is találkozhattatok a versenyen. Pl. F10-es feladatnál 

vagy a 34. ellenőrző pontnál. És ilyen sírszerű betonnal is találkozhattatok pl. az F19-es 

feladatnál vagy a 4. ellenőrző pontnál. Szóval a sírszerű betonnál kellett igazolni, mivel a 

mellette lévő szikla fedőlap egy kútfedél volt, aminek más a tájfutó térképi jele. 



 

21. ellenőrző pont: Itt két gödör is volt. Viszont ha először megkerestétek a piros nyíllal jelölt 

két dombot és sziklát, akkor be lehetett azonosítani, hogy a két gödör közül melyik van a 

térképen ábrázolva. A két dombhoz nagyon közel volt a tévesztő bójás gödör. A kék nyíl 

mutatja a helyét. 

 

29. ellenőrző pont: Itt is két gödröt találtatok. A kék nyíllal jelölt szobortól lehette távolságot 

mérni. A szoborhoz közelebbi gödörben volt a jó bója. 

 

30. ellenőrző pont: Az előző ábrán is jól látszik, hogy a 30. ellenőrző pont egy dombon van. A 

tévesztő bója pedig egy gödörben volt. 

33. ellenőrző pont: A tévesztő bója a piros nyíllal jelölt bokornál volt. A jó bóját a padtól és a 

tévesztő bójás bokortól is be lehetett azonosítani. 



 

34. ellenőrző pont: A helyzet hasonló, mint a 20. ellenőrző pontnál. De itt jól ismertétek fel, 

hogy a betonlapot jelölték kék karikával a térképen, hiszen ez egy kút fedőlap. Ha 

visszagondoltok a 20. ellenőrző pontra, akkor az ott talált kút fedőlapot is kék karikával kellett 

volna jelölni, mint itt. De ha először a 35. ellenőrző pontot kerestétek meg, akkor onnan 

könnyen be lehetett azonosítani a kék karikával jelölt kutat távolságra és irányra. 

36. ellenőrző pont: Itt szerintem a hirdető táblán volt a jó bója, de elfogadtam a gázos 

oszlopnál történő igazolást is. Csak a villanyoszlopot nem fogadtam el jó megoldásként. 

38. ellenőrző pont: Ennél az ellenőrző pontnál nem tudom hány bóját találtatok. Én négyet 

raktam ki, de a pályabontáskor csak kettőt találtam. Szerencsére a jó bója a helyén volt. A 

térképen ábrázolt jellegfát a két piros nyíllal jelölt jellegfától tudtátok a legkönnyebben 

bemérni. 

 

És akkor jönnek a feladatok:  

F7. feladat: Ennél a feladatnál a csalafintaság ott volt, hogy az út mindkét oldalán volt egy 

ültetett fa. Ha megnéztétek a térképet, akkor az út jobb oldala volt kiszúrva. Tehát meg kellett 

nézni a térképen, hogy mi van kiszúrva. Viszont azoknál a csapatoknál, akik a verseny vége 

felé indultak és nem volt térképük, csak ami a mobil telefonokra lett lefényképezve, azoktól 

eltekintettem attól, ha a másik fa ültetőjét írták a feladat kartonra. Papír térkép nélkül nem 

lehetett kitalálni, hogy melyik fára kérdeztem rá. 

 



F10. feladat: Ennél a feladatnál pedig a csalafintaság ott volt, hogy Budapest legmélyebb kútja 

elhúzta a tájolót. Azaz, ha a kúthoz álltatok, akkor a 260
o
 a tévesztő bójára jött ki. Viszont ha 

elmentetek a két bójához és visszamértétek a szöget a feneketlen kútra, akkor észrevehettétek 

volna a csalafintaságot. Sőt ha kicsit arrébb áltok a kúttól, akkor is észre lehetett venni. De 

végül is úgy gondoltam, hogy ez már a gonoszság kategóriájába tartozik, így mindkét bóját 

elfogadtam jó megoldásként. Egyébként a jó bója az volt, ami a bokorban volt. Ha a térképen 

leméritek, akkor is a bokorra jön ki a 260
o
. A bokor is rajta van a térképen. 

F12. feladat: Nincs mit mondanom. Le kellett mérni a távolságokat. 

F13. feladat: Sajnos a menetutasításba benne marad egy elírás. Ezt a feladatot a 34-35 

ellenőrző pontoktól kellett mérni, nem pedig a 38-39 ellenőrző pontoktól, ahogy az rosszul volt 

írva a menetutasításba. Mondjuk annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy az F13-as feladat, 

miért a 34-35 ellenőrző pontok közé van írva. De mivel én vagyok a hibás, ezért, aki nem 

találta meg az emlékművet az nem kapott érte hibapontot.  

F19. feladat: Itt nem is kellett lemérni lépésszámlálással a két szikla között a távolságot, mivel 

elég volt csak lemérni a térképen. A két szikla közötti távolság a térképen mérve 86 méter. A 

fele ennek megfelelően 43 méter. Így elég volt az F19a ellenőrző ponttól lemérni a 43 métert. 

Az egyik tévesztő bója a kivágott fán volt, ami 40 méterre volt az F19a ellenőrző ponttól. Azaz 

a 40 méterre lévő bója nem lehetett jó. Ettől volt 3 méterrel arrébb a jó bója. De ha csak 

kiszerkesztettétek a térképen, akkor is a 43 méter a bokor kezdetére jött ki, nem a jellegfa 

mellé. 

F20. feladat: Itt a piros nyíllal jelölt útnak a végét kellett megkeresni. Innen lehetett bemérni, 

hogy a három bója közül melyik van ettől a ponttól pontosan délre. 

 

 

És végezetül szeretném még egyszer megköszönni, hogy ilyen sokan jöttetek el a versenyre. 

 

Dravecz Ferenc                         2019. április 3. 


